
 

ATA N°. 1164 DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis às oito e trinta minutos 

reuniram-se os Senhores Vereadores: Adão Airton de Oliveira, Alberto Manica de 

Ramos, Antônio Antunes da Silva, Eni Webber, Fernando de Albuquerque, Gilberto 

Maier Fernandes, João Eduardo Oliveira Mânica, Milton dos Santos Amarante e Valdir 

Graminho de Souza, em Sessão Plenária Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o 

Senhor Presidente, solicitou ao Segundo Secretário, Vereador Valdir Graminho de 

Souza, que efetuasse a leitura da Ata Nº1163 de oito de novembro de dois mil e 

dezesseis, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. O 

Senhor Presidente agradeceu a presença da aluna Jhennifer Ramos Loureiro da Silveira 

do 7º ano da Escola Estadual Pantaleão Thomaz, que conquistou o 2º lugar em oratória 

no Concurso Oratória nas Escolas, desenvolvido pela JCI Brasil, da Diretora, Débora 

Albuquerque e da professora Lucimar Dall Bosco, e da Assistente Social do Município, 

Fabíula Luciane Santos da Silva e da psicóloga, Jéssica Salles, que vieram à Casa 

explicarem o Programa Família Acolhedora. Em seguida, o Senhor Presidente abriu 

inscrições à Tribuna Livre, não houve inscritos. Prosseguindo, como não havia 

matéria para Pauta do Dia, o Senhor Presidente passou para Ordem do Dia, 

colocando em votação o Projeto de Lei n°1.698/2016, salientando que o Parecer é 

Favorável e já havia sido lido em 01 de novembro de 2016. O Vereador Alberto Manica 

de Ramos pediu Vistas do Projeto por mais 08 (oito) dias, pois o Executivo não 

enviou as respostas solicitadas do Legislativo, ponderando, que por ele esse Projeto 

estaria Aprovado ainda no dia primeiro de novembro, mas como um Vereador pediu 

Vistas e questionaram a lista dos devedores e não obtiveram respostas gostaria de 

aguardar. O Senhor Presidente aceitou o Pedido de Vistas por mais 08 (oito) dias. 

Após, o Senhor Presidente abriu espaço para a Assistente Social, Fabíola explicar sobre 

a Família Acolhedora. E, em seguida convidou a Diretora, Débora e a aluna Jhennifer 

para relataram o premio conquistado no Concurso Oratória nas Escolas. Como não 

havia mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente Sessão, convocando 

aos Senhores Vereadores para a próxima, que se realizará excepcionalmente no dia 24 

de novembro de 2016, quinta-feira, às 08h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta que 

após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores:  
 

 


